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Marti’a, Joul’a si Sambat’u.
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▼. a. pentru fiacare publicare. — Scrisori ne
francate nu se primescu. — Manuscripte nu se 

retramitu,

Nr. 143. Mercuri, 16128 Decembre 1881.

Cu 1 Januariu st. v. 1882 se incepe unu nou 
abonamentu la

JGABH TRMfflLWffl.'
Rogamu pe On. Domni prenumeranti ai făiei 

năstre, a grăbi cu innoirea abonamentului pe se- 
mestrulu I I882.

Spre mai mare înlesnire recomendamu a se 
lipi adres’a, sub care s’a tramisu făi’a până acuma, 
pe dosulu cuponului dela asignatiunea poștala.

Domnii noui abonanti sunt cu deosebire rogati, 
a ne tramite adressele D-loru esactu, aratandu si 
post'a cea mai aprope de loculu, unde locuiescu.

Jjîaset’a Transilvaniei4* 

apare de trei ori pe septemana.
5JS*  Pretiulu abonamentului la „Gazet’a Tran

silvaniei" este :
pentru Brasiovu: pe trei luni 2 fl,, pe siese luni 

4 fl., pe anu 8 fl.; — dusu in casa : pe trei luni 2 fl. 
50 cr., pe siese luni 5 fl. ; pe anu 10 fl.

pentru Austro-Ungari’a cu post’a: pe trei luni 
2 fl 50 cr., pe siese luni 5 fl., pe anu 10 fl.,

pentrn Boniani’a si alte tieri esterne: pe trei luni 
7 franci, pe siese luni 14 franci, pe anu 28 franci.

Brasiovu 16 Decembre.
înainte cu căteva septemani amu fost publicatu 

o corespondenți», care descriea cu culori destulu de 
triste starea invetiamentului poporalu in comunele 
romane d’intre Mediasiu si Sighisiăr’a. N’amu fa- 
cutu atunci nici cea mai mica observare din parte- 
ne căci ni se parea justu de a așteptă mai antaiu 
se vedemu ce deslușiri ne voru dă preoții din acelu 
tienutu, cari sunt totodată si directorii scăleloru 
poporale din cestiune.

Așteptarea năstra n'a fost zadarnica. Mai an
taiu a venitu protopopulu gr. or. dela Alm’a si 
ne-a spusu că in acăst’a comuna nu numai că e- 
sista scăla romana, dăr’ ea ar’si functiunâ in tăta 
regula. Acuma vine si d. protopopu gr. cat. dela 
Elisabetopole si declara, că in comunele: Smigu, 
Geacosi si Ernea, ce se tienu de protopopiatulu 
seu, invetiamentulu asemenea nu stagnăza, deși lip- 
sescu inca zidirile de scăla, cari ar’ fi in ajunu de 
a se clădi.

Este unu semnu imbucuratoriu că acești domni 
protopopi s’au grabitudea respunde la afirmările co- 
respondintiei din Nr. 131 alu făiei năstre. Acăst’a 
impregiurare singura dovedesce, că densii nu sunt 
nepăsători fația cu marele esigentie ale instrucțiune! 
năstre poporale.

Adeveratu, că alta e a nu fi tocmai cu nepă
sare pentr’unu lucru si alfa de a face totu ce ’ti 
sta in putintia pentru promovarea lui. Noi de aci 
nu suntemu in positiune de a constată incătu preoții 
din cestiune au lucratu pentru redicarea scâleloru 
poporale in comunele loru; ne voru permite inse 
a le spune si noi la răndulu nostru, cu tăta fran- 
cheti’a, că impressiunea co amu primit’o din res- 
punsurile d-loru este, că starea invetiamentului 
poporalu in numitele patru comune d’intre Medi
asiu si Sighisiăr’a, nu e nicidecum inflorităre.

Nu ne trece prin gaudu de a face responsabile 
pentru neaj unsele iustructiunei n6stre poporale 
numai pe organele inferiăre bisericesci. S’a disu 
nu numai odata in acăsta făia, că preoții noștri 
de multeori pe langa totu zelulu si tăta sta- 
ruinti’a nu potu dobândi unu resultatu imbucu
ratoriu pe terâmulu scolaru. Dăca s. e. intr’o comuna 
preotulu jertfesce totulu, sanatate si avere, pentru 
binele si inflorirea scălei, dăca in aha comuna, 
unde nu e scăla, preotulu face scăla din lo- 
cuinti’a s’a, suplinindu totodată locuiu de invetia- 

toriu, dăca nici pe laDga unele sacrificii că aceste 
invetiamentulu nostru poporalu nu păte se înainteze 
său progressăza prea incetu, dieu, vin’a nu este a aces
tora bravi preoți, ci a acelora, cari sunt chiamati 
a le dă spriginulu neaperatu de lipsa.

Si cine se dd preotiloru zeloși si iubitori depo- 
poru ajutorulu trebuinciosu, dăca nu in prim’a li- 
nea episcopii noștri cu consistoriele loru si apoi 
press’a năstra si intregu publiculu romanescu? Nu
mai dela noi si prin noi putemu se mai asteptamu 
unu remediu pentru scălele năstre, căci — precum 
f6rte bine arata si corespondenti’a de mai josu — 
tendintiele sistemului actualu de stătu sunt diame
tral u opuse interesseloru năstre de cultura, de unde 
vine, că staruintiele organeloru năstre inferiăre bise
ricesci pentru redicarea invetiamentului nu sunt 
spriginite de cătra poterea esecutiva.

Multu depinde, in impregiurile grave actuale, 
dela atitudinea leala si resoluta a capiloru noștri 
bisericesci in caus’a cea mare a invetiamentului. 
De aceea luamu actu cu bucuria de asigurarea ce 
ne o da corespondinti’a de mai josu, că Metro- 
politii noștri nu voru subordină niciodată marele 
interesse scolastice proselitismului confessionalu. 
Din punctu de vedere alu instructiunei năstre po
porale p6te avă indreptatire numai unu singura 
proselitismu, acel’a adeca, care tinde a inmulti 
șirurile celoru ce milităza pentru inaltiarea in cul
tura a poporului nostru, fara nici o deosebire.

Recuuăscemu cu plăcere totu ce se face de cătra 
capii noștri bisericesci pentru redicarea invetiamen
tului nostru poporalu, dăr nu vomu incetâ de a 
cere dela ei neincetatu totu mai multu. LuDga si 
spinăsa este cărarea ce avemu se-o percurgemu inca 
spre a ajunge acolo, unde ne chiama vocea tim
pului. De aceea n’avemu de perdutu nici unu mo- 
mentu, trebue se mergemu inainte cu ori ce pretiu, 
căci de amu stă numai in locu, amu peri. Aci pe 
terămulu scolaru trebue se jertfimu totulu, aci n’au 
locu deosebirile, susceptibilitățile, ostilitățile, aci 
amicii si neamicii trebue se ne gasăsca diu’a si 
năptea lucrandu neobositu umeru la umeru pentru 
cultur’a poporului romanu.

Cronic’a evenimenteloru politice.
Cestiunea infiintiarei unei universități 

cehe in Prag’a a agitatu multu dilele trecute 
cercurile parlamentare din Vien’a. Deputății cehi 
au starnitu pe langa cornițele Taaffe, că legea a- 
supra universității se trăca si prin Herrenhaus 
inca inainte de anulu nou, că să se păta presentâ 
inaintea alegătoriloru cu acăst’a concessiune in 
buzunaru. Dăr' legea dă de nesce piedeci, cari nu 
se voru potă delatură asia curându.

După soirile cele mai noue sosite din Dalmati’a 
de sudu, „Republic’a Orivosc luni
lor u“, cumu o numescu foile vienese in bătaie 
de jocu, este incungiurata de unu cordonu formatu 
de 4% bataliăne sub comanda colonelului c. r. 
Hostinek si de cătra unu batalionu alu bri- 
gadei de munte. Tinutulu Crivoscianu cuprinde 
vreo 16 sate. Tăte cărările sunt păzite de senti
nele ale „Republicei" si trupele austriaco din par- 
tele au luatu tăte mesurile de precautiune că in 
resbelu. Asia ’si stau fația ’n tfația vedettele 
crivosciane si austriaco de vreo căteva septemani. 
Planulu generalului Iovanovici este a isolâ 
pe crivosciani si ai sili se capituleze. Acăsta ope
rația inse va dură lungu timpu si este cam pro
blematica, deărece se constata, că inainte de a se 
formă cordonulu Crivoscianii au capetatu o mulțime 
de victualii pe la Risauo si s’au provediutu cu 
multe turme de vite asia că voru potă resistâ 
lungu timpu asediului. Si apoi e întrebare dăca 
isolarea va potă fi făcută astufeliu, că Crivoscianii 
se nu mai păta comunică in nici o parte cu cona
ționalii loru de giuru impregiuru.

După scirile din urma conflictulu aus- 

t r o-r o m a n u este pe cale de a fi aplanatu. Se 
auuntia dela Bucuresci că consiliarulu legatiunei 
austro-ungare de acolo br. Salzberg care conduce 
interimulu afacerile ambasadei, a primitu ordinulu 
că se reincăpa relatiunile diplomatice cu cabinetulu 
romanu, in scrisu si verbalu. „L’Indep. Roum." 
afirma că d. br. de Salzberg a facutu Sambata o 
visita lunga ministrului de esterne Statescu si că 
cornițele Hoyos mai inainte de a parași Bucurescii 
a datu o visita d-lui I. C. Bratianu. La Bucu
resci se spera că esplicarile verbale, ce le-a datu 
cornițele Hoyos la Vien’a, voru face finitu neplăcu
tului incidentu.

In 23 si 24 1. c. s’au discutatu in c a m e r ’a 
si in Senatulu romanu asupra interpelariloru, 
privităre la publicarea de documente diplomatice 
prin d. C a 1 i m a c h i-C a t ar g i. Toți vorbitorii 
din camera, si cei din opositiune, au blamatu pro- 
cederea lui Calimachi. Ministrulu de esterne a 
disu că deărece nu esiste lege care se pedepsăsca 
asemeni fapte, va presentâ camerei unu proiectu de 
lege care se imple acăst’a lacuna. Camer’a a tre- 
cutu apoi la ordinea dilei. — Senatulu a votatu 
urmatărea moțiune: „Fiindu-că d. Calimachi-Ca- 
targi dandu publicității nesce documente diplomatice 
a comisu unu actu blamabilu si imoralu, Senatulu, 
convinsu că ministrulu justiției isi va face datori’a 
la timpulu oportunu, primindu supt acusatiune pe 
d. Calimachi-Catargi, trece la ordinea dilei. “

De candu cu espeditiunea tunesiana nu se mai 
potu restabili relatiuni amicabile intre F r a n c e s i 
si 11 a 1 i a n i. Cu tăta venirea la cărma a d-lui 
Gambetta, care partinesce. politic’a de buna intie- 
legere cu Itali’a, încordările intre cele duoe na
țiuni latine crescu pe dî ce merge : Dilele aceste 
eăteva sute de Francesi, cari peregrinaseră la 
Rom’a, intorcându-se acasa s’au opritu in orasiulu 
Pisa. Candu voira se pleca de aci fura atacati de 
vreo 200 de studenti italiani, secundați de-o mul
țime mare din poporulu de rându. Se audienu 
strigate repetite de: „Se piăra clericalii! Mărte 
Francesiloru!“ Carabinierii au trebuitu se intre- 
viuă cu armele, mai multi studenti au fost răniți.

Elisabetopole 19 Decembre st. n. 1881.

Onorate D-le Redactoru ! In numerulu 131 din 
30. Novembre a. c. alu pretiuitului diaru ce re- 
dige-Ti a aparutu sub titlu „dintre Mediasiu si 
Sighisiăr’a" una corespondintia, in care se afirma 
cu tăta tari’a cuventulur: „că prin părțile aceste 
caus’a școlare este amorțita si cu totulu data 
uitarei si că p’aici Romanii nu au de locu nici 
scăle nici invetiatori.u Pretiuiescu fărte multu 
iubirea si interesulu ce arata d-lu corespondinte 
cătra scălele năstre romane, negu inse că acăst’a 
iubire si interesare i’ar’ dă dreptulu de a respandi 
neadeveruri iu publicu si de a timbră pe preoții 
romani ai unui intregu tienutu de nisce ămeni 
condamnaveri, cari nu se interesăza intru nimicu 
de scăla, de acăst’a sora dulce a Bisericei, care 
trebuie se fia scumpa ori-carei animi romane ce 
inca nu a renunciatu la limb’a si naționalitatea 
s’a!. . . Inse d-lu corespondinte nu se multiamesce 
numai cu atăta, ci are curagiulu intr’adeveru de 
admiratu a denuncia in fați'a natiunei pe cei duoi 
venerați Metropoliti si capi ai Bisericei romane : 
„că pre nisce ămeni cari din prea marele zelu de 
a-si inmulti numerulu fiiloru sufletesci ar’ subordină 
chiaru si marele interese scolastice interesului proseli
tismului confessionale."

In urm’a acestor’a fia-mi permisu d-le Redactoru 
a face căteva reflecsiuni la contienutulu corespon- 
dintiei memorate si ve asecuru inainte că modestele 
mele apretiari le voiu face „sine ira et studio," 
restringăndu-me la cele trei comune, semnalate de 
cătra d-lu corespondinte si apartienâtărie de tractulu 
protopopescu alu Elisabetopolei, si anume la comu
nele : Smigu, Giacosiu si Ernea saseasca.



In comun’a S m i g u 1 u edificarea scălei năs
tre gr. cat. sa inceputu inca înainte de acăst’a 
cam cu 10 ani, acea scola a fîguratu in siematis- 
mele archidiecesane că scăla de peatra, zidulu ei 
nu este inse redicatu de catu p&na la 1—2 metri 
prin urmare e inca neterminatu.

Cine a fostu caus’a de acelu edificiu nu e inca. 
terminatu? Acăst’a o scie pră bine veneratulu Or- 
dinariatu Metropolitanu din Blasiu, firesce că nu
mai in urm’a informatiuniloru ofici6se ce i s’au 
datu subsecue. A amenti in publicu numele res
pectivului me opresce pietatea ce au avutu si pă
gânii vis-ă-vis de defunctii loru, si cu atătu mai 
tare trebuie se o avemu si noi că creștini.

Mortii nu se mai potu trage la judecata pa- 
menteana si despre ei trebuie se vorbimu : „aut 
bene aut nihil!.8 Asecurezu inse pe d-lu corespon- 
dinte că din partea superioritatiei bisericesci s’au 
facutu deja dispusetiunile necesari că acelu edificiu 
inceputu să se termineze, materialulu in partea cea 
mai mare este acuiratu si asiă indata ce se va 
desprimavera, lucrulu se vă pune in mișcare. — 
Prelanga tăte aceste inse invetiamentulu nu stag
nează, scăl a se ti6ne in casa cu chiria si că ’in- 
vetiatoriu e dispusu unu tineru care a absolvatu 
cele 6 clase gimnasiali, — pre candu sasii.si ungurii 
de acolo, redicati păna in alu nouelea ceriu de 
cătra d-lu corespondinte, nu au nici preotu nici 
invatiatoriu in locu !

„Am trecutu mai departe la Gr i a c o s i u, 
dice d-lu corespondinte calatoriu, aici parochulu 
lipsesce din văr’a trecuta(!) nici pomana se mărga 
vr’unu copilu la scăl’a.8 Are totu dreptulu pretiui- 
tulu dnu corespondinte calatoriu, că parochulu nos
tru din nenorocire pentru ai sei lipsesce nu chiaru 
din văr’a trecuta ci numai din primele dîle ale 
lunei lui Septembre a. c. si anume din acea simpla 
causa că s’a stramutatu la cele eterne, si asiă nu 
au fostu in stare a biueventă pe d-lu corespondinte 
atunci candu dice că a fostu (?) in acea comuna. 
E lucru cunoscutu că la noi „la cești gr. catolici8 
in sensulu ss. canone preuteas’a vidua si orfanii 
nemeși in cele mai numerăse cașuri „că vai de ei8 
au dreptu de ă folosi, in asiă numitulu anu de 
jale, intrăg’a porțiune canonica si unde este si asiă 
numitulu lecticalu de bucate si bani.

Prelanga tăte aceste inse parochi’a nu remane 
fora de preotu, căce totu in sensulu aceloru canăne 
preoții vecinasi suntu îndatorați a administra pe 
răndu si numai pe langa puținele venite stolari 
parochi’a vacanta si dupace in circuitulu acelei 
parochie mai toti preoții au de a administra mai 
multe parochii si filii, administrarea interimate a 
parochiei din cești une s’a concrediutu parochului 
din Groganu, care e in apropiare si care nu are 
sub grij a s’a de cătu numai parochi’a propria. 
Incătu privesce scăl’a din acăst’a comuna e adeve- 
ratu cumcă edificiulu de scăla lipsesce, s’a casti- 
gatu inse loculu pe care să se ridice, si cărămidă 
trebuintiăsa. Nu e dreptu inse că pruncii nu ambla 
de locu la sc61a. Instrucțiunea loru se tiene regulatu 
si inca in cas’a parochiale si de invetiatoriu avemu 
pe unu individu, care pe cariera destulu de spinăsa a 
instructiunei a aăudatu si inca cu lauda binemeri
tata in cursu de 10—12 am.

Ceea ce atinge scăl’a din E r n e a sas. ; are 
dreptate d-lu corespondinte caletoriu, că acea scăla 
este comuna adeca: a gr. orientaliloru si a gr. 
catoliciloru; fiindu in maioritate cei d'antai, pa
rochulu gr. or. are cea mai mare influintia asupra 
scălei si asupra punerei de invetiatoriu; dorere inse, 
că nu-i prea place a-’si sfarmă capulu cu afacerile 
scălei. Si pre langa tăte acestea nu are dreptu 
d-lu corespondinte „că acea scăla ar’ fi cu totulu 
neglăsa, si că cu instruirea prunciloru nu s’ar’ 
ocupă nimenea: binevoiăsca a cercetă lucrulu din 
apropiare nu numai „din privirea paserei8 si se vă 
convinge că la acea scăla este aplicatu si in anulu 
acest’a totu docențele, care a fostu si in auulu 
trecutu, unu tineru de trăba care a absolvatu câte
va classe in gimnasiulu armeno - catolicu din 
Elisabetopole.

Si acum după ce am respunsu la câteva puncte 
mai însemnate ale corespondintiei din cestiune 
cugetu a-mi împlini una datorintia de romanu 
dăca voiu reflectă puținu si la acelu passagiu alu 
corăspondintiei, in care se dice de si nu chiaru 
directu dăr’ celu puținu indirectu : „că cei duoi 
venerați capi si Metropoliti ai Bisericei romane ar’ 
fi aderintii proselitismului confesionale chiaru si in 
detrimentulu scăleloru năstre romane.8

Acăst’a presupunere a d-lui corespondinte caleto
riu nu merita altceva decâtu a fi respinsa cu in- 
dignatiune fiindu-câ nu are nici cea mai mica basa 

de adeveru. Multu m’ar’ obligă pretiuitulu d-nu 
corespondentu candu ’mi ar’ numi unu singuru 
preotu gr. catolicu pre care Escelentia S a d-lu 
Archiepiscopu si Metrepolitu alu Bisericei năstre 
l’ar’ fi pedepsitu din causa pentru că lucratu cu 
zelu pentru scăl’a s’a chiaru si la casulu candu 
din caus’a acelui zelu câteva oi câlbajite au ame- 
rintiatu cu trecere său au trecutu faptice in altu 
staulu strainu ?

Său dăra d-lu corespondinte cugeta pre meri- 
tatulu capu alu Bisericei năstre că ar' fi capace a 
subordină interesele scolastice intereseloru de pro- 
selitismu din motivele că :

Escelentia s’a a datu vieatia infiintiarei fon
dului scolasticu archidiecesanu, la care a contri- 
buitu sume fărte însemnate din caset’a propria? 
Său dăra pentru-câ a salvatu de perire scăl a nostra 
confessionale din Aiudu prin marinimosulu ajutoriu 
de 1000 fi. ? său in urma pentru că una parte 
însemnata a venitului din fundatiunea propria de 
32000 fl. — redicata acum la duplu — a desti- 
natu-o pentrn ajutorirea profesoriloru dela institu
tele năstre romane ? Se-’si însemne d-lu corespon
dinte calatoriu ceea ce dice latinulu : „Arbor ho- 
noretur, cuius nos umbra tuetur !8

Incătu privesce scălele „natiunei circumspecte 
a sasiloru8 ele suntu iotr’adeveru cele mai escelente 
in tăta patria si cele mai bine dotate asiă incătu 
„nici sfarimatorii nationalitatiloru8 nu le potu 
atacă. Se ne aducemu inse aminte de cele din 
trecutu, se recapitulamu privilegiele de cari s’au 
bucuratu. Cum s’au folositu ei de aceste privilegii 
scie ori-care cărturariu care au cetitu istori’a 
Transilvaniei. Cum au adunatu fonduri bisericesci 
si scolastice colossali, de cari fonduri nu se potu 
atinge pre langa tăta vointi’a nici cei dela „potere8 
acăst’a o scie ori si care 'si ia tempu de a ceti 
in analele tierei năstre.

Pre langa unu cleru cultu si grasu dotatu pre 
langa scăle si invetiatori fărte bine provedinte nu 
e mirere că poporulu sasu, celu mai disciplinatu 
si celu mai ascultatoriu de preoții sei intre tăte 
națiunile patriei, inaintăza rapede in cultura.

Cumcă scălele năstre romane au stătu multu 
mai bine sub absolutismu de cătu in presente e 
prea adeveratu. Cei mai multi din generatiunea 
presente amu crescutu pe tompulu acel’a si ori si 
care ’si păte aduce aminte : că funcționarii statului 
de atunci se interesau multu de scăle, sileau pe 
poporu la ridicarea de scăle, scoteau salariele do- 
centiloru si luau parte chiar’ si la esamenele 
prunciloru, si apoi presentarea unui atare amploiatu 
imbracatu in uniforma si cu sabiuti'a la sioldu 
insuflă respectu atătu in părinții nepriceputi cătu 
si in școlari.

Si care ar’ pătă fi caus’a adeverata a decaderei 
de acumu a scăleloru năstre ? Vin’a după modest’a 
mea părere nu este numai a preotiloru, — de si 
suntu unii cari nu-’si cunoscu chiamarea si nu-.’si 
implinescu datorinti’a ce-o au cătra scăla, nici 
a poporului ingenunchiatu si cadiutu sub sarcin a 
nenumerateloru imposite si prin urmare devenitu 
fatalîstu si nepasatoriu: vin a cea mai mare o 
părta sistemulu celu practisăza cei de la potere 
fația de scălele nostre. Tendintiele acestui sistemu 
nu suntu de a lati cultur’a adeverata intre popărele 
patriei ci cu totulu altele. De aci urmăza apoi 
că organele bisericesci nu suntu spriginite de cătra 
cei ce au poterea esecutiva, poporulu prin acăsta 
devine renitentu, neascultatoriu. Totulu ce potemu 
face cu poporulu in privinti’a scăleloru suntemu 
siliți si avisati a face cu vorbe dulci cu svatuiri 
parintiesci căci alta potere ne lipsesce.

Incheiu cu observarea că d-lu corespondinte 
caletoriu ar’ face multu mai bune servitii causei 
școlare dăca pre viitoriu pre langa zelulu ce dove- 
desce cătra invetiamentu vă dovedi mai multa iubire 
de adeveru, si va descoperi numai defectele intra- 
deveru ecsistente, si vă cercă mai de aprăpe ade- 
verat’a causa a defecteloru; asiă incătu se păta dice 
despre sine :

Sunt quidam, qui me dicunt ,non esse poetam ;
Et verum dicunt: Cur ? quia vera loquor,

Stefanu Campianu, 
v.-protopopu.

Discussiunea asupra respunsuiui la mesagiulu 
regalu.

In Adunarea deputatiloru.

Dupa-ce d-lu Al. L a h o v a r i rosti discur- 
sulu pe care Tamu inceputu a-lu publică in numerulu 
de fația si dupa-ce presidentulu consiliului de mi
niștri, d-lu I. B r a t i a n u, respunse opositiei 

prin cuvântarea deja împărtășită cetitoriloru noștri, 
se închise desbaterea generala si se primi proiectulu 
maioritatii cu 64 voturi contra 18.

Incepăndu-se desbaterea speciala, mai antaiu 
d-lu B. M a n i u propuse să se inlocuiăsca titu- 
latur’a Sire prin Maiestate său Mari’a Ta. După o 
mica observare a d-lui C. Rosetti, d-lu Maniu ’si 
retrase propunerea. Punendu-se la discussiune ali- 
niatulu primu, d-lu N. Jonescu propune că 
acestu aliniatu să se unăsca cu punctulu alu noue
lea. Apoi amintesce schimbarea relatiuniloru cu 
Austro-Ungari’a si se provăca la brosiur’a d-lui 
Calimachi-Catargiu intitulata : Apen
dice la cartea verde a României. 
Acumu se produce unu viscolu cumplitu in adunare. 
Ministrulu de esterne si p r i m u lu
mi n i s t r u ceru presidentului camerei se nu 
permită oratorului a ceti pasage din bros ur’a a- 
mintita. D-lu P. C a r p u ii sprijinesce. „Voiu 
ceti8, dice d-lu Jonescu, „pentru-că d-văstra 
n’ati voitu se ne impartasiti actele diplomatice; a 
trebuitu se recurgemu la publicitate.8 — „D-lu 
Ionescu este in totu dreptulu se ne faca o inter
pelare in acăsta cestiune; dăr’ la discussiunea para
grafului antaiu din respunsulu la discursulu tro
nului nu păte se pună cestiunea d-lui Calimachi- 
Catargi,“ replica presidentulu consi
liului. Sgomotulu cresce totu mai multu. D-lu 
Blaremberg cere cuventulu in cestiune de 
regulamentu si dice, că dăca nu se permite oposi
tiei se discute cum cere constituti’a, dăca se violen- 
tăza consciintiele, mai bine se fia data afara din 
adunare. D-lu F 1 e v ’a sustiene că din punctu 
de vedere de inaltu patriotismu si de inalta con- 
venientia nu se potu atinge lucruri că cele la care 
se provăca d-lu N. Ionescu. „In locu se pretindeti 
dela noi una că acăsta, mai bine ati face se ve 
uniți cu noi că se ceremu , cu totii că acela mi
nistru (Calimachi-Catargiu) se fia trimisu înaintea 
justiției că se ’si iă pedăps’a ce legile dau unei a- 
semenea fapte,8 dice dănsulu cătra cei din oposi- 
tiune. Mai vorbescu d-nii G. V e r n e s c u si 
G e a n i. Propunerea d-lui N. Ionescu de a se 
contopi primulu paragrafu cu alu nouelea se tri
mite la comissiunea pentru redactarea proiectului 
de adresa. Comissiunea o respinge. Siedinti’a se 
suspendăza pentru câteva minute.

La redeschidere d-lu Blaremberg pro
pune in loculu paragrafului primu urmatărea redac- 
tiune subscrisa inca de alti 8 deputati: „Adunarea 
legiuităre regreta că in intervalul u dela presentarea 
mesagiului si discutarea proiectului de respunsu 
relatiunile năstre cu un’a din marele puteri au fostu 
alterate. Acestu regretu este cu atătu mai viu, 
cu cătu guvernulu Maiestatii Tale a refusatu a ne 
pune in cunoscinti’a acteloru diplomatice, cari ne- 
aru fi edificatu asupr’a causeloru acelui incidentu 
neasteptatu.8 D-lu N. Ionescu ’si insusiesce a- 
cestu amendamentu si începe a-’lu desvoltă. Dăn- 
sulu voiesce se cităsca earasi din „Apendice la cartea 
verde a României8, dăr’ este din nou intreruptu de 
primulu ministru care rostesce cuvintele: 
Este unu actu de felonia publicarea acestoru docu
mente si eu credu că nu este de demnitatea acestei 
camere se asculte o asemenea cetire!8 Sgomotulu 
cresce din nou. Presidentulu camerei declara, că 
regulamentulu nu prevede nimicu fația de cetirea 
nnoru lucruri că cele-ce voiesce se le intrebuintieze 
d-lu N. Ionescu. D. I. Bratianu esclama: 
„D-le presidentu si onorata camera, căndu actele 
s’au sustrasu si s’au publicatu, este unu faptu care 
este condamnatu de codicele penalu. Bine este 
că se veniti cu acele acte si se ve serviți Ia tri
buna cudănsele?8 — Presidentulu consulta camer’a 
dăca se potu ceti documentele, său nu ? — Adu
narea respunde prin maioritate: nu! — „Nu 
me lasati se ve cetescu ? Bine, ve voiu cită atunci 
din memoria. Credu că asiă voiu fi in regula
mentu !“, dice d-lu N. Ionescu. Ministrulu de 
esterne Statescu sustiene că brosiur’a nu trebue 
folosita, de ăra-ce nu estă actu oficialu subsemnatu, 
D-lu Constantinescu imputa d-lui Ionescu 
că nu desvălta amendamentuln propușii de d-s’a, ci 
se estinde si asupr’a altoru lucruri. D-lu Ionescu 
’si retrage amendamentulu propriu; maioritatea vo- 
tăza in contra retragerei, dăr’ după aceea ’lu res
pinge. D-lu N. Ionescu se multiumesce a vorbi la 
alineatulu 9. Se cere închiderea discussiunei si se 
primesce. Paragrafii 1. 2 si 3 se punu la votu si 
se primescu.

Se cetesce paragrafulu 4. D-lu Gr. Vernescu 
face urmatoriulu amendamentu: „Fația cu decla
rarea primului ministru, făcută in cursulu desbate- 
riloru, că guvernulu ar’ pată concede comissiuuei 
europene dreptulu de supraveghiare pe teritoriulu 



si in apele nâstre asupr'a esecutarei regulamenteloru. 
de navigația si de politia fluviala, ori-cui si prin 
ori cine ar1 crede de cuviintia comisi’a europăna se 
le esercite ; adunarea conscienta de drepturile sale 
suverane nealienabile, si tare in convicti’a, câ ni
meni n o p6te legă fara consimtiementulu seu, nu 
se aso^iaza cu vederile guvernului si asigura pe 
Maiestatea Ta câ toti Romanii voru fi uniți si ne- 
stramutati in hotarirea loru de a păstră neatinse 
drepturile suverane ale tierei. „Propunetorulu pole- 
misăza in potriv’a celoru sustienute in discursulu 
d-lui E. Costinescu si snstiene câ tractatulu dela 
Berlinu nu da comissiunei europene dreptulu de a 
supraveghiâ esecutarea regulamenteloru de navigare 
pe apele romanesci. Ministrulu de esterne, d-lu 
E. Statescu arata câ guvernulu nu p6te con
testă Europei dreptulu de supraveghiare, de 6ra-ce 
trebue se considere sensulu tractateloru si obiceiulu 
de pftna acumu. Guvernulu nu se p6te pune pe 
terenulu teoriiloru abstracte. Altfeliu stau lucrurile 
in ceea ce privesce aplicarea regulamenteloru de 
nav'gatiune. In privinti’a acăst’a nu se afla nici o 
dispositiune in tractatulu dela Berlin si nimenea 
nu se p6te indoi de acestu dreptu alu tierei. D-lu 
Statescu încheie asigurandu, câ guvernulu nu va 
dâ concursulu seu la nici-o combinatiune, care ar’ 
avă de efectu se pună navigatiunea sub acțiunea 
esclusiva său preponderanta a unei singure puteri 
si câ va stâ strictu pe terămulu tractateloru

In siedinti’a din 7 Dec., după ce minis
trulu presiediute declara, câ cuventele 
d-sale publicate in „Monitorii" suntu neesacte in 
ceea-ce privesce acusarea, câ d-nii Lahovari, Carpu 
si Maiorescu ar’ fi calumniatu pe Regele si după 
ce d. F 1 e v ’a anuntia o interpelare relativa la 
publicarea acteloru diplomatice făcută de d-lu Cali- 
machi-Catargiu, iea cuventulu d. N. B 1 a r e m- 
b e r g. Elu sustiene, câ guvernulu a facutu o 
prea mare concessiune, autorisandu comissiunea 
europăiia a delegă si o singura putere pentru pri- 
veghiarea aplicarei regulamenteloru. Este netâ- 
gaduitu dreptulu puteriloru, cari au subscrisu unu 
tractatu a veghiă, câ acelu tractatu să se respec- 
teze; dăr’ cu totului totu altcev’a este crearea unei 
priveghiari speciale. Ante-proiectulu austriacu pre
vedea denumirea unoru inspectori străini la porun
cile căror a avea se fia gafa chiaru si forti’a armata 
a României. Ei bine, in casulu acest’a ce sensu 
ar’ mai avă suveranitatea statului romanu ? Guver- 
uulu nu trebuieâ să se pună in nici unu casu pe 
terămulu acestoru concessiuni. Ministrulu 
de esterne respunde, că nimenea n’a espli- 
catu supraveghiarea prin formarea uuei comissiuni, 
care s’ar’ pută folosi la trebuintia de forti’a publica 
a stateloru riverane. Căndu guvernulu a disu, câ 
esecutarăa regulamenteloru se fia incredintiata au- 
toritatiei teritoriale, tocmai a voitu se eviteze asiă 
cev’a. — Amendamentulu discutatu se pune la votu 
si nu se primesce. Alineatele 4—8 se primescu.

La punctulu 9 d. Ionescu reinoiesce pro
punerea de a se esprime regretele camerei pentru 
incidentulu cu Austri’a. Camer’a inso respinge 
amendamentulu, deărace ministrulu de esterne 
declară, că guvernulu romanu n’a primitu nici o 
comunicare oficiala din partea cabinetului dela 
Vien’a despre mesur’a diplomatica ce ar’ fi luatu. 
— Alineatele 9 si 10 se primescu. La punctulu 
11 se schimba cuvintele: „armat’a a devenitu celu 
mai puternicu organu alu instructiunei si alu edu- 
catiunei naționale", prin : „si a devenitu inlaintru 
unu elemente puternicu alu instructiunei si edu- 
catiunei năstre naționale." Alienatele urmatăre 
(12 — 18) se primescu : Punăndu-se la votu pro- 
iectulu de adresă intregu, (a se vedă Nr. 138 alu 
„G. Tr.“) se priinesce cu 67 voturi contr’a 15 
(o abtîuere). Se alege prin sorti o comissiune, 
care se presenteze Maiestatii Sale adres’a adunarei 
deputatiloru.

Discursulu d-lui Al. Lahovari
in siedinti’a dela 4 Decembre a camerei romane.

Dloru deputati! Intr’o cestiune câ adres’a, unde nu de- 
liberamu câ asupra unui proiectu de lege, unde nu suntu 
nici dispositiuni precise de combatutu, nici articole formale 
de votatu, Camer’a se imparte in dude fracțiuni,: mai 
antaiu acei cari sustienu politic’a guvernului, avendu in- 
credere in ministeriu, aceia firesce voteza pentru adresa, 
care este oper’a maioritatii ; alu duoilea acei cari, pentru 
motive deosebite, si căte-odata contrarie, respingă acesta 
adresa si nu voru se de guvernului nici unu votu de in
demnitate pentru trecutu, deca va fi trebuintia, nici mai cu 
sema unu votu do încredere pentru viitoriu, Votandu contra 
adresei, ei afirma inca-odata atitudinea loru de oposanti 
fația cu guvernulu.

Motivele p6te se fia deosebite, motivele potu se fia 
contrarie-; de esemplu: Motivele dlui Vernescu potu se nu 
fia motivele dlui Carpu si motivele, cari le voiu aduce se 
pdte să se deosebdsca si de motivele dlui Vernescu si p<5te 
chiaru in ceva si de motivele dlui Carpu, der’ asupra unui 
punctu vomu fi uniți cu totii, acelu de a critică guvernulu 
acest’a si faptele sale atătu in intru cătu si in afara si a 
refusâ pentru viitoriu, cum i-amu tagaduitii in trecutu» 
spriginnlu nostru. Credu că de acestu spriginu se pdte lipsi 
forte bine, căci si-a luatu tdte mesurile pentru acdst’a, ddr’ 
inca-odata declaru aci că pe densulu nu pdte comptâ,

Dloru! Tdte cestiunile, cari se tractdza in prim’a adresa 
care o face Camer’a României Regelui României, tdte faptele, 
tdte legile, de cari avemu se trâctamu, sunt Bupuse tdte 
unei preocupatiuni politice mai actuale, mai inalte, unei 
neliniște patriotice, care nu ne lașa spiritulu destulu de 
liberu pentru a ne gândi pdte cum trebuie la alte proiecte, 
la alte mesuri.

Tdte der’ vinu in urm’a unei cestiuni atatu de capitale, 
atătu de importante in cătu chiaru Mesagiulu Tronului ne 
spune dela inceputu, că inzadaru ne amu ocupâ de îmbună
tățiri interidre, de industria, de agricultura, ddca interesele 
ndstre potu fi jertfite in cestiunea Dunării si ddca scurgerea 
acestoru fructe ale muucei ndstre nu este asigurata deodata 
cu libertatea marei ndstre artere fluviale.

Si respunsulu Camerii, câ unu echo fidelu alu regaleloru 
ingrigiri, respunde la preocuparea Tronului punendu in 
fruntea adresei totu acesta insemnata cestiune. Si in ade- 
veru, in acesta afacere vedemu pe de o parte drepturile 
României, consfințite prin tractate si interesele sale economice 
cele mai scumpe, amenintiate prin cererile unei mari puteri 
vecine, care si densa, trebue se o constatamu, are se’si 
apere aci drepturi ce crede că le are, si interese pe cari 
le are de sicuru. Nu p6te fi indoiela ddr’, că in aceste 
cestiuni trebuie toti, guvernulu si opositiunea, se vorbimu 
cu cea mai mare cumpetare si luare aminte. Revendicările 
potu se fia energice, espressiunea loru cata se fia moderata, 
In discusiunile intre noi adese ori (nu este bine se o facemu 
der’ totuși o facemu), pasiunile si violintiele si ’i-au aventulu. 
Nu este cuviinciosu si prudentu se urmamu totu asid candu 
este vorb’a de unu stătu strainu si unu Imperiu veciuu 
puternicu câ Austri’a. Nu este maî pușinu adeveratu că 
guvernulu era datoru se aiba in Mesagiulu seu o moderatiune 
de espresiuni, care nu escludea de locu tari’a împotrivirii 
pe basea dreptu riloru si interesseloru tierii. Si aci, dloru, 
se cuvine se ve mai punu înainte unu principiu, care totu 
asie de pușinu pdte fi contestatu. Atitudinea guvernului si 
a opositiunei mai cu sema in cestiunile internaționale nu 
pdte fi identica : ea este asemanata der’ este si deosebi ta. 
Care este rolulu nostru alu opositiunii ? De a constata ceea 
ce credemu, că suntu drepiurite tierii si de a cere cu 
staruintia guvernului că aceste drepturi se fia spriginite 
conformu tractateloru încheiate de Europ’a intrdga. Acest’a 
este datori’a ndstra, si nici un’a alta. Guvernulu are antaiu 
aceeași datoria; der’ mai are si un’a a duda. Este de a 
trece dela teoria la practica, de a sprigini drepturile, pe 
cari le constatamu, si interesele, pe care le revlndicamu, 
căci elu singuru are cunoscinti’a situatiunii politice generale, 
elu ’si scie si amicii si adversarii elu pdte cumpăni cerintiele 
cu puterile, si trebuintiele cu midildcele. Elu singuru are 
in mana acele arme diplomatice, cari le gasesce, in infor- 
matiunile de totu felulu ale agentiloru sei, si cari nu stau 
la iudeman’a ndstra, căci ele se tienu ascunse in dosarele 
ministeriului. Numai elu este pusu in positiune se lucreze 
efectivu pentru binele tierii, si catu se pdte mai corectu. 
Der’ a veni acumu si a cere, câ opositiunea se-’i de solu- 
tiunea in asemenea cestiune, este o cerere si nepractica si 
nedrepta.Si s’a disu, că opositiunea este vinovata in asemenea 
cestiuni, căci prin prea multa arddre a impinsu guvernulu 
la imprudentie, astufeliu ca densulu n’a potutu se obtiena 
solutiuni mai bune in afacerile tierii. Acesta este a inter- 
verti rolurile, căci inca-odata, nu se pdte cere dela oposi- 
tiune câ dens’a se ve dă solutiuni definitive practice si 
imediatu aplicabile. Noi. avemu datori’a de a stabili, care 
este dreptulu tierii după tractate, care este peste acestu 
dreptu si folosulu națiunii, si guvernulu trebuie se apere 
acestu dreptu, se scape acelu interesu, ajungendu la solu
tiuni catu se pdte de satisfacetdre.

Mai ’nainte de t6te trebue să se cera dela densulu 
buna credintia.

Der’ nu este destulu câ guvernulu se fi fost de buna 
credintia, cum nici nu me induoiescu căci in urma mai a- 
vemu se ’i ceremu comptu si de dibaci’a s’a si chiaru de 
succesulu seu ; avendu glori’a si puterea, trebuie se aiba si 
respunderea. Unu guvernu trebuie se fia nu numai de buna 
credintia, der’ si abilu si voiu dîce si fericita. Nu credeți 
că acesta este o teoria indrasnetia; abilitatea este o necesi
tate, este o datoria pentru aceia cari i-au sarcin a strivitoria 
d’a conduce spre bine destinatele unei națiuni. S’a disu că 
chiaru fericirea se pdte cere dela acești conducători ai na- 
tiuniloru, fia in pace, fia in resbelu. Nu s’au vediutu generali 
glorioși cu totu curagiulu si unii cu tdta sciinti’a loru departati 
din capulu armateloru fiindu-că au fost iuvinsi, va se dica adese
ori nefericiți! Ei bine, d-loru miniștri, in tdte cestiunile 
internaționale ati fost nefericiți pentru nefericirea acestei 
tieri 1 —

Nu me indoiescu că guvernulu a fost de buna credintia; 
se vedemu inse ddca a fost dibaciu său deca a fost fericitu 
in cestiunea Dunărei.

Ei, d-loru, precum nu putemu cere de la unu copaciu 
de cătu rddele sale firesci, de la politic’a d-lui Bratianu nu 
’i putemu cere de cătu ceea ce ne a datu până astadi. Ces
tiunile internaționale guvernulu acesta a avutu nefericirea 
d’a le tractâ in același modu si cu același nesuccesu. Are 
unu sistemu de politica pe care ’lu aplica si in cestiunea 
Dunărei, cum l’a aplicatu si in cestiunea Basarabiei si in 
cestiunea Arab-Tabiei, avendu totu-deauna același resultatu, 
fiindu-că isvoresce din aceleași cause. Dorescu din totu su- 
fletulu câ pentru asta-data se fia mai fericitu, fiindu-că ces
tiunea Dunărei este pdte si mai importanta ; dorescu se fia 
mai dibaciu, dorescu se fi invetiatu ceva si se fi uitatu multa 
din deprinderile sale ; dorescu eă acestu duo. patrioticu care 
Tu audu iu discursulu Tronului si in respunsulu Camerei se 
nu fia numai flori.............. flori de retorica aruncate pe unu
mormentu (aplause).

Eu ’mi aducu aminte — si trecutulu este caus’a pre- 
sintelui si facli’a viitoriului — ’mi aducu aminte de asemenea 
procederi in cestiunea Basarabiei. Candu au fost strigatele 
patriotice mai mari ? Candu diarele vorbiau mai tare î Candu 
se vedea unanimitate mai atingetdria, mai miscatdriaî Candu 
in gazetele oficiale era vorba d’a se mobilisa armat’a 
chiaru ?................. de cătu in ajunulu in care oștirile Ru-
sesci pasieau pe pamentulu Basarabiei părăsite.

Si lucru si mai durerosu, candu oștirile pornite de la 
Plevn’a biruita intrau in capital’a tierei, in midîloculu unei 
ovâtiuni meritate, atunci in acea dî, in acelu ceasu pdte os- 
tirea ruseasca pasiea pe pamentulu României desmembrate si 
acele strigate de bucurie, acele urări triumfale pareau că nu 
erau menite de cătu câ se inabusidsca suspinulu incetu alu 
patriei sfesiate (aplause).

Ei bine, candu avemu asemenea triste esemple in tre
cutulu nostru, se ’mi fia permisu câ anim’a mea se fia mai 
uscata in fașia acestoru mandre protestări, si se nu fiu asie 
de fericitu in fași’a semetiei fraseloru, pena ce nu voiu vede 
urm’a fapteloru. Ei, d-loru, unu poporu trebuie să se ta- 
maduiesca de frase, si a avutu dreptate d. Carpu candu a 
disu acest’a, si deca este unu poporu care platesce scumpu 
acăst’a vindecare, este poporulu romanu.

Ce lesne este de a scrie unu articolu patrioticu I
Ce lesne este dela inaltimea tribunei acestei’a a arunca 

cuvinte infiacarate si apeluri patriotice. Si mai cu sema, 
candu acesta tribuna se schimba unu momentu in Tronu si 
cândtt Suveranulu vorbesce depe dens’a ce resunetu puternicu 
are glasulu Regelui in animele ndstre, căndu vorbesce de 
interessele tierei si de mandre aspirari! Ce frumosu spec- 
taculu, candu se citescu asemenea lucruri! Si opiniunea 
publica, dulce leganata striga pe tdte tonurile: Ce miniștri 
patrioti! Ce miniștri adeverati petrunsi de drepturile tierei I 
Ei sânt mândri, curagiosi! Nu câ miniștri de aceia reac
ționari, temetori, cu anim’a tremuranda, da! — tremuranda 
pentru tiera o veți intielege odata. Acum, d-loru, ddca 
este chiaru o gresiala din partea opositiunei, cum s’a pre- 
tinsu, câ dens’a se ve faca seu câ -d. Maiorescu programe 
de organisatiune sociala, seu ca d. Carpu se ve arate o 
cestiune internaționala o solutiune precisa, acest’a e unu ce 
cu totulu nesuparatoru.

Acest’a chiaru de n’ar’ face bine nu p6te face reu 
nimenui. Suntu oposanti, care ’si aducu prea multu aminte, 
că suntu dmeui de guvernd si de organisare. Nu este inse 
totu asie, candu miniștrii ’si aduce aminte prea multu, că 
mare parte din viati’a loru au fostu agitatori si diaristi. 
Acest’a este multu mai periculosu pentru o tiera, candu se 
Bcie, că in dosulu flăcărui cuventu alu unui ministru este său 
trebue se fia o acțiune, fiindu-ca acele declaratiuni trufasie 
resuna in Europ’a, si candu ele ar’ fi imprudente său pro- 
vocatdrie nu potu duce de cătu la duoe solutiuni: său o 
umilintia si o dare inderetu diplomatica, seu spad’a tierei 
trasa afara din teca! Astadi noi numai suntemu unu stătu 
vasalu; suntemu o putere stapana pe destinele sale, der’, 
care si respunde gresielele sale.

Prin urmare, intrebu pe ministeriu: răspundeți d-v., că 
cuvintele d-v. patriotice, imbucuratdre pentru cestiunea Du
nărei si respunsulu, carevi’lu face Camer’a, suntu conformecu 
situat, de adi? Că d’astaveracand erapericlitata cum a marturisit’o 
d. Dim. Bratianu, ea s’a schimbatu in bine? Că prin dibaci’a 
d-vdstra ati căstigatu. concursulu mai multoru puteri; că 
sunteti gata se dati vr’o solutiune in sensulu promissiuniloru 
d-vdstre? Atunci spuneti’o se ne bucuramu cu totii! Der’ 
ddca nar’ fi asie, dâca ati hrăni inca acesta nenorocita tiera 
cu sperantie, deca inca o mai leganati cu ilusiuni — si 
suntu multe indicii, câ se credemu acest’a, feresca Dumne- 
dieu se nu se realiseze: — atunci sunteti de dude ori vino- 
vati, căci nu numai ati fost inca o data biruiti intr’o lupta 
diplomatica, nu numai ati periclitatu interessele de căpetenia 
ale natiunei, der’ inca ati amagit’o si asupra puterei d-v. de 
resistintia si asupra sortiloru de isbonda a drepteloru sale 
cereri! Ei, d-loru, aveți deja la activulu d-vdstre nisce 
asemenea lucruri. Peutru Dumnedieu, numai reinoiti trist’a 
loru amintire. Ati vorbitu de Basarabi’a in mesagiu. Cuge
tare pripita! Vorba pușinu intieldpta! Astufelu ddr’ a- 
veti se conduceți si cestiunea Dunărei! Dii avertite omen ! 
Dumnedieu se ne feresca de asemenea presagiu reu! Este



cu t6te astea folositoru se aducemu aminte tierei, că in 
cestiunea Basarabiei ati urmatu cum urmați in cestiunea 
Dunărei. T6ta lumea sciea la Maiu 1877, că Russi’a după 
luarea Nicopolului si înaintea caderei Plevnei, pusese cestiunea 
schimbarei Basarabiei cu Dobrogea ; si nu puteti se diceti, 
că n’ati sciut’o, căci t6te diarele de atuncea au repetat’o si 
dela tribun’a parlamentului anglesu, d.ela acea tribuna de 
unde nu se arunca de cătu cuvinte mesurate si informatiuni 
esacte, ministrulu afaceriloru străine din Angli’a a declarătu 
că in conditiunile puse de Russi’a, pentru incheerea imediata 
a pacei, era schimbarea Basarabiei cu Dobrogea. D-v. 
pretindeti, că aveați zapisu la mana, conventiunea din Aprilie, 
care prevedea integritatea teritorului romanu in termeni cam 
vagi, este adeveratu, căci noi nu scimu ce ati vorbitu cu 
diplomații russi înainte seu după conventiune. Der’ ori cum 
ar’ fi, la Maiu Russi’a reclamă pe fașia Basarabi’a.

Candu der’ acelu, care a semnata politi’a atuncea v’a 
spusu, că ’si a protestat’o, că ’si interpreteza astufelu cuvin- 
ele, că priu integritatea teritorului a intielesu intinderea 
lui, &•’ nu si identitatea, si candu, cu t6te acestea treceti 
Dunarea in ajutoriulu lui si nu profitați de impregiurarea 
unica, care p6te providenti’a v’o da in cursulu acestoru 
evenimente de a scapă Bassarabi’a, cum se intielegemu, cum 
se judecamu purtarea d-v. î Ce felu ! Provedenti’a printr’o 
ultima favăre face că in contra tuturoru prevederiloru umane 
armat’a rusesca infranta la Plevn’a se aiba trebuintia de 
Romani’a ! si d-v. nu ve folosiți de acestu zimbetu alu sdrtei 
pentru a cere esplicatiuni asupra interpretarei rusesci a con- 
ventiunei din Aprilie, si treceti Dunarea, cum ati avutu 
cutezanti’a s’o spuneți, fara zapisu, chezasia si 
a m a u e t u !

Totu asie si Emil Olivier declară resbelu cu a n i m ’a 
u s i u r e a in 1870, acestu resbelu, care costa pe Franți’a 
miliarde si sute mii ămeni, der’ acest’a anima usiura a 
atărnatu eternu asupra carierei acestui barbatu de stătu, se 
vede, că numai in tier’a romanesca asemenea fapte nu 
sdruncina in nimicu positi’a ministriloru, cari le comitu, 
căci in Romani’a opiniunea publica se vede, că este seu 
mai uitatăria, seu mai usidra de cătu in ori-ce alte tieri. 
Ei dăr’ va veni timpulu, candu se voru aprecia dmenii in 
acest’a nenorocita tiera, nu numai după cuvinte, cari sunt 
lesne de spusu, der’ după fapte, cari sunt greu de in- 
deplinitu.

(Va urmă.)

Diverse.
(Unu actu marinimosu impe- 

r a t e s c u.) Nici unulu d’iutre regenții Austriei 
n’a facutu asib de multu pentru Vien’a, câ im- 
peratulu Franciscu-Josifu. Aventulu ce l'a luatu 
capital’a austriaca dela 1849 este estraordinariu si 
dâca ea astadi se aflu intr’o stare atâtu de inflori- 
tbre, incâtu după Paris trece de orasiulu celu mai 
frumosu alu lurnei, meritulu de căpetenia este alu 
Domnitorului actualu. O dovada pentru marea 
iubire si îngrijire a monarchului câtra Vien’a este 
si hotarirea ce Maiestate S’a a luat’o de curându 
de a cumperâ loculu pe care a fost ziditu nenoro- 
citulu „Ringtheater" si de a infiintiâ pe acestu 
loca si a sustiend cu propriele sale spese o scbla 
poporala.

(A s s o c i a t i u n e a) Romaniloru pentru 
sprijinirea invetiaceiloru si Sodaliloru români me
seriași in Brasiovu isi va tind adunarea s’a gene
rala Dumineca in 3/15 Ianuariu 1882 in Sal’a 
de desemnu a Gimnasiului romanu la 3 6re d. pr. 
Agendele voru fi: a) raportulu Comitetului; b) 
raportulu despre starea cassei; c) alegerea Comis- 
siunei pentru înscrierea membriloru ; d) propunerile 
comitetului; e) alegerea unoru membri in comitetu; 
f) budgetulu pe anulu 1882 si ajutdrele prescrise 
in art. 4 din statute. Domnii membri ai Asso- 
ciatiunei si toti Domnii, cari dorescu promoverea 
meserieloru intre români suntu rugați a lua parte 
la adunarea generala. Din siedinti’a comitetului 
tînuta in 1 Decembre 1881 c. v.
Bart. Baiulescu, IoanBozoceanu 

preș. secret.

(Portretulu luiVlad u-T i e p e s i u.) 
„Gazette de Roumanie" spune câ, in siedinti’a de 
Vineri a Academiei romane, d. D. Sturza a facutu 
cunoscutu câ s’a descoperitu la museulu imperialu 
din Vien’a unu portretu f6rte remarcabilu alu prin
sului Vladu-Tiepesiu. Acestu portretu este zugravitu 
cu uleiu si pdrta dat'a de 1480, candu Tiepesiu- 
Voda se afla la Pest’a.

Nr. 12004—1881.

Concvirsu.*)

*) Acestu anunciu lu publicamu intocmai după traducerea 
originala, cum ni se tramite. Eed.

La comun’a urbana Brasiovu suntu de a se 
ocupâ in personalulu forestieralu urmatbrele posturi 

provisorice împreunate inse cu prospecte dea se o- 
cupa mai tardiu deflnitivu, anume :

1. Postulu de castelauu in Branu eveutualmente 
postulu de adjunctu forestieralu.

2. Unu postu forestieralu de revieru de prim’a 
eventualmente de a II classa. Veniturile de ser- 
vitiu alu castelanului braneanu constau din salariu 
anualu de 300 fl., 120 fl. pausialu pentru calu, 
locuintia libera in castellulu braneanu, sdu, p&na 
candu acestu din urma se va usuâ de armata c. r,, 
— 100 fl. câ desdaunare de cuartiru, 40 metri 
in spațiu de lemne tari de arsu, folosirea gradinei 
celei mari a castelului, folosirea unoru jughere de 
pamentu si fenatie langa curi’a braneana cu unu 
venitu anualu de 115 fl. v. a.

Adjunctului forestieralu ’i se compete unu salariu 
anualu de 400 fl, 120 fl. pausialu pentru calu, 
50 fl. bani de cuartiru si unu deputatu de 40 metri 
in spațiu de lemne tari de arsu.

Postulu forestierului de revieru de class’a prima 
e dotatu cu unu salariu anualu de 700 fl,, 120 fl. 
pausialu pentru calu, 100 fl. bani de cuartiru si 
unu deputatu de 40 metri in spațiu de lemne tari 
de arsu; postulu forestierului de revieru de a Il-a 
classa inse, cu udu salariu anualu de 600 fl. si- cu 
celelalte venituri ale unui forestieru de revieru de 
class’a prima.

Deputatele de lemne de arsu se aducu flăcărui 
in locuintia.

Doritorii pentru unulu din aceste posturi au de 
a ’si așterne documentele asupra portărei, asupra 
perfectei absolvari si cu resultatu alu cursului de 
invetiamentu forestieralu academicii mai departe, 
documentele asupra deponerei esamenului de stătu 
scientificu-forestieralu in tihr’a interna; compe- 
tentii pentru postulu de castellanu inse si docu- 
mentulu, cumcâ suntu de naționalitate maghiari.

Fabrica de vestminte si recuisite bisericesci de ritu latinu si grecu 
in Budapest’a, strada Vatiului, Vâczi utcza Nr. 17.

Falonu seu Odăjdii, Albe, 
Stihare, Dalmatice, Bal- 
dachinu, prapori. Tote 
feliurile de steguri, si 
pentru societăți indus
triale (si pentru pom
pieri) Covoru pe altariu,

Comande se efectuescu promptu. — Obiectele, cari nu voru conveni, se voru schimbă cu altele. 15—30

Toti competentii pentru unulu din aceste posturi, 
au se documenteze, cumcâ nu numai au trecutu peste 
etatea de 40 ani si câ suntu tari in limb’a ma
ghiara, germana si romana.

Petitiunile astufeliu instruate au de a se 
ascerne subscrisului magistratu celu multu p&oa in 
20 Ianuariu 1882.

Brasiovu in 13 Decembre 1881.
1—3 Magistratuln urbanu.

Nr. 3699—1881.

Con-cvLrsxx.
Creanduse in comun’a Resinari cerculu Cisnadiei 

alu comitatului Sibiiu, unu postu de silvicultoru, 
se escrie prin acdst’a concursu sub urmatdrele 
conditiuni :

1. Cu acestu postu este impreunatu unu salariu 
anualu de 600 fl. v. a. ce se va solvi din cass’a 
alodiala in rate lunare anticipative si prestarea de 
6 orgii de lemne de focu in natura.

2. Concurentii au a dovedi, câ au terminatu 
studiile silvanistice la o academia de sivilcultura 
cu succesu bunu; au cunoscintia perfecta de limb’a 
romana si portarea morala corespondietâria.

3. Cei cu pracse voru fi preferiți.
4. Silvicul torulu alesu este deoblegatu a com

pune in sensulu legei silvanale planulu de eco
nomia alu paduriloru prescrisu in legea silvanala 
§ 18 gratuitu.

Rogarile instruite cu adusele necesare sunt de 
a se adresa câtra pretorulu cercualu subscrisu 
pena in 20 Ianuariu 1882.

Talmaciu in 19. Decembre 1881.
E m e r i c u,

1—3 pretoru.

potiruri, Pietohlebnica, ca- 
delnitie, Pacificalu, can
dele de altaru, policandre 
pentru biserici, Ripide, Chi- 
votu, cârti de Evangelia 
etc. etc.
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